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S I N D I C A T O 

O projeto de pesquisa 
executado com recursos 
do CNPQ, coordenado 
pela professora doutora 
da UERGS,  Cassiane Cos-
ta com a colaboração de 
professores, estudantes 
e funcionários da Uergs, 
UNIPAMPA e IFSUL; to-
dos sediados em  Sant’Ana 
do Livramento. 

Aos participantes dos 
empreendimentos foram 
ofertados cursos de capa-
citação técnicos na área de 
gestão, foram fornecidos 
equipamentos utilizados 
na confecção de produtos 
da economia solidária, 
adquiridos pelo projeto, 
além de proporcionar a 
troca de experiências em 
visitas a empreendimen-
tos de outras cidades. As 
atividades de formação 
foram ofertadas a partir 
das necessidades e inte-
resse dos integrantes dos 
empreendimentos, foram 
em diversas áreas. Para ci-
tar algumas: informática, 
marketing, elaboração de 
projetos sociais, economia 
solidária e autogestão, cor-
te e costura, tecelagem, 
pintura em tecido e vidro, 
trabalho em equipe e ges-
tão de conflitos, etc.

 “Incubamos dez em-

ENCERRAMENTO
incubação de empreendimentos econômicos 

solidários em livramento
O evento realizado no final de junho nas instalações da UERGS

Eduardo Silva | eduardosilva@jornalaplateia.com

de vídeo com os resulta-
dos do projeto, degustação 
com produtos do Empre-
endimento Delícias da 
Ecosol, apresentações de 
estudantes cantores da 
UERGS e da UNIPAMPA, 
desfile de roupas da eco-
nomia solidária (Empre-
endimentos Teares do Sul, 
Costu’Art e Vera Lúcia) e 
mostra de produtos da eco-
nomia solidária.

O projeto teve duração 
de 4 meses teve aporte de 

R$ 44.000,00 em recursos 
financeiros aportados pelo 
CNPQ. A coordenadora Cas-
siane da Costa relembrou 
que sem o  envolvimento e 
apoio da UERGS, UNIPAM-
PA e IFSul na condução do 
projeto, “não atingiríamos o 
êxito alcançado”.

As atividades do projeto 
tiveram início em mar-
ço de 2016. “Trabalhamos 
com base na participação 
e na autogestão”, ressalta 
Costa

preendimentos do espaço 
urbano e rural do muni-
cípio (Teares do Sul, Vera 
Lúcia, Costu’Art, Mulher 
que Faz, Delícias da Eco-
sol, Coofitec, Associação 
de Recicladores Novos 
Horizontes), estimulamos 
a criação de novos empre-
endimentos em assenta-
mentos da reforma agrá-
ria, Vila Thomaz Albornoz 
e Comunidade Quilombo-
la Ibicuí da Armada, além 
de trabalhar com a Casa 
de ECOSOL.”, aponta a co-
ordenadora.

O eventou que marcou 
o encerramento do projeto 
contou com apresentação 

Degustação de produtos da economia solidária
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Charla da Rural

Convidamos a todos os associados, presiden-
tes e/ou representantes de núcleos e entidades 
parceiras do Sindicato Rural para participarem 
de mais uma edição da Charla da Rural, encon-
tro mensal que reúne lideranças de diversos se-
tores rurais de nosso município.

A reunião acontece na próxima segunda-fei-
ra (04) a partir das 18h30 no Núcleo de Here-
ford, dentro do Parque da Rural. A pauta prin-
cipal será a apresentação da pré-programação 
da Expofeira, que ocorre em outubro deste ano. 
Após, haverá um momento de confraterniza-
ção com churrasco.

IV Seminário de Ovinos da Campanha

Nos dias 19 e 20 de julho ocorre, no Parque 
da Rural, a IV edição do Seminário de Ovinos 
da Campanha. Durante os dois dias do evento 
haverá uma intensa programação de palestras 
voltadas à ovinocultura, além do Concurso de 
Churrasco de Cordeiro que acontece no dia 19, 
onde trios de assadores irão concorrer ao prê-
mio de até R$ 800.

A programação completa pode ser conferida 
na página do Sindicato Rural no Facebook (fa-
cebook.com/sindicatorurallivramento). Inte-
ressados em participar devem fazer a sua ins-
crição através do telefone 3242.1204. As vagas 
são limitadas e a entrada é 1kg de alimento 
não perecível.

Programa Agrinho

Foi anunciado o tema do Programa Agrinho 
deste ano. O projeto do SENAR-RS tem como 
objetivo desenvolver ações educativas entre 
alunos e professores da educação infantil e do 
ensino fundamental das escolas da rede públi-
ca.

Este ano o tema a ser abordado pelos parti-
cipantes é ‘Saúde’. Interessados em participar 
podem se inscrever até o dia 15 de julho no site 
do SENAR-RS (www.senar-rs.com.br).

FEDERARROZ empossa nova diretoria

Na última terça-feira (28) tomou posse a nova 
Diretoria da Federação das Associações dos Ar-
rozeiros do Estado do Rio Grande do Sul (FE-
DERARROZ), no auditório da Farsul em Porto 
Alegre.

A diretoria, que tem como presidente reeleito 
Henrique Dornelles, assume o comando da en-
tidade até o ano de 2019. Segundo a assessoria 
de comunicação da FEDERARROZ, o objetivo 
principal da nova gestão é intensificar a busca 
de profissionalização do setor e procurar solu-
ções para os problemas enfrentados pelos pro-
dutores.

Assistência Médica
Informamos que todos os funcionários e só-

cios da Associação e Sindicato Rural, que pos-
suem carteira de trabalho assinada, podem 
usufruir da assistência médica gratuita ofere-
cida pelo Sindicato. Para isso, basta retirar uma 
autorização na secretaria do parque da Rural 
para que sua consulta seja agendada.


